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Em busca do mercado de alimentos do Oriente Médio, próximo de US$ 40 bilhões anuais, mais 
de 40 empresas brasileiras movimentaram pelo menos US$ 60 milhões em negócios durante 
os quatro dias da Gulfood, a maior feira do setor de alimentos do Oriente Médio.  
 
O evento, encerrado ontem em Dubai, nos Emirados Árabes, superou as expectativas dos 
expositores brasileiros dos setores de carnes, cafés, lácteos e de frutas. O valor mínimo 
estimado de negociações, de US$ 60 milhões, deve ser gerado nos próximos 12 meses e 
abrange somente os resultados das companhias que participaram pela primeira vez da feira, 
segundo informou o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).  
 
Após obter êxito junto aos árabes no que diz respeito ao consumo de frutas, carne bovina e 
frangos, o Brasil parte em busca de novos nichos de atuação especialmente no setor de café e 
laticínios.  
 
A Cia. Cacique (detentora da marca Café Pelé), Café Canecão, Itambé, Net Trading (que opera 
para a Parmalat entre outras companhias), Aurora, Grupo Bertin, Seara, Perdigão, Sadia e JBS 
Friboi, são algumas das empresas brasileiras que participaram do evento e prospectam 
negócios junto a esses países. Um dos primeiros negócios anunciados vem da Café Canecão, 
que, já no próximo dia 7 de março, irá embarcar um volume de café no valor de US$ 100 mil 
para a Cafa Coffee Establishment, rede de supermercados da Arábia Saudita, que detém 45 
lojas. "Já concretizamos alguns contratos com os países da região e do norte da África. Eles 
gostaram muito dos nossos preços e da qualidade do produto", afirma o consultor de 
exportação de Canecão, Khalil Fraig. 
 
A Cia. Cacique, que já teve parceiros na região, pretende agora retomar seu projeto de 
expansão. "A intenção agora é entrar com força nesse mercado; vamos fazer um estudo 
desses contatos para fechar com o parceiro certo", diz a gerente de Contas do Oriente Médio 
da empresa, Argélia Andrade. "Eu acredito que agora a perspectiva de crescimento nessa 
região em termos percentuais deva ser de 30% a 40%", completa. 
 
Carnes 
 
A participação dos exportadores brasileiros no mercado de consumo de aves já é significativa 
em alguns países da região. Para se ter idéia, 80% dos frangos consumidos nos Emirados 
Árabes Unidos vêm do Brasil.  
 
De olho no potencial da região, a Cooperativa Central Oeste Catarinense (Aurora) foi uma das 
empresas que participaram pela primeira vez da feira em Dubai. A Aurora tem 17 cooperativas 
afiliadas e atua nos mercados de carnes suínas e de aves, rações, sucos, pizzas e de laticínios, 
com um amplo sortimento de produtos.  
 
Segundo Luis Hilton Temp, diretor vice-presidente da Aurora, a participação renderá parceiros 
comerciais. "O volume exportado pela empresa à região ainda é baixo, mas em dois ou três 
anos a intenção é dobrar os embarques para os países do Golfo", conta. A estratégia é 
identificar parceiros que tenham boa política de distribuição e contatos no varejo. "A filosofia 
de médio a longo prazo é trabalharmos a marca e nos consolidarmos na região", diz Temp.  
 
Em 2007, o Oriente Médio foi o quinto destino para as exportações da Aurora, com fatia de 
10% do total embarcado pela companhia, perfazendo 11,4 milhões de toneladas. Ainda na 
avaliação do executivo da Aurora, muitas empresas brasileiras exportavam para a região 
somente em função de oscilações de mercado, mas, com a expansão da economia desses 
países, buscarão se consolidar na região. 
 
Segundo a entidade que reúne os exportadores brasileiros de frangos, Abef, do total exportado 
pelo setor no ano passado, US$ 5 bilhões, US$ 1,3 bilhão foi direcionado à região. O valor foi 
63% maior que o do ano anterior. Onze empresas representaram o setor este ano no evento.  
 



No caso de carnes bovinas, o Grupo Bertin foi um dos expositores e espera aumentar as 
exportações para o Oriente Médio em 35% ainda em 2008. No ano passado, o grupo embarcou 
26 mil toneladas de carne. 
 
"Há potencial para cortes nobres e principalmente cortes resfriados", comenta Antônio Jorge 
Camardelli, diretor da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec). O 
número de associados da Abiec participantes da feira neste ano foi de 15 empresas, ante os 6 
expositores presentes em 2007. As exportações de carne bovina aos países árabes totalizaram 
US$ 750 milhões em 2007 e dobraram em relação ao ano anterior, segundo Camardelli.  
 
Estréia 
 
De acordo com o gestor governamental da Secretaria de Relações Internacionais do 
Agronegonegócio (SRI), Danilo Gennari, este é o primeiro ano em que café e lácteos 
participam da feira, e todas as empresas já conseguiram fechar negócio durante o evento ou 
têm perspectivas de contratos nos próximos seis meses. "Já foram fechados negócios em café 
verde, torrado e moído, industrializado e também foi grande a procura por leite commodity e 
alguns derivados", afirma Gennari.  
 
Para o gestor, a feira é uma oportunidade para os setores cujas exportações o Brasil já iniciou, 
mas que ainda não têm presença muito forte. Em relação ao café, o País exporta grandes 
volumes para todo o mundo, mas ainda busca a consolidação no Oriente Médio. Quanto ao 
leite, o Brasil, que se tornou um exportador há poucas safras, ainda está em busca de 
mercados. "Observamos na feira uma procura por leite e café muito acima do esperado", 
finaliza Gennari.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 28 fev. 2008. Agronegócios, p. B3. 
 


